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BESKRIVNING

Hon gjorde succé med "Tjock!" (2003) och "När jag fyller 30 ska jag vara smal" (2006).Nu är Jenny
Dahlberg tillbaka med en ny roman och den överträffar de både föregångarna."Jill har passerat trettio och
är ofrivilligt singel sedan några år tillbaka. Hon sitter monotont i kassan på Ica och drömmer om att bli
författare och fantiserar ofta om att vinna 100 miljoner på Lotto. Hon känner att hon behöver förändring i
sitt liv.Hennes gamla barndomsvän tar passande upp kontakten eftersom hennes blivande man dumpat
henne mitt i deras husbygge. Det blir starten på ett ångestladdat men kortvarigt återupplevt tonårsliv,
massa alkohol, nätragg och en hel hög engångsligg.Det som inte ska kunna hända, har hänt. Jill är gravid.
Men abort är inte något alternativ. Under graviditeten känner Jill ett desperat behov av att skaffa en pappa
till kommande bebisen. Dejt efter dejt avlöser varandra, men ingen känns rätt, verkar mogen eller är
tillräckligt snygg och Jill är livrädd för att bli ensam ..."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ligg med mig - Whip Media

Imorgon har filmen "Ligg med mig" premiär, skriver SvD i en recension. Det är en prisbelönt norsk
komedi, typ "Fucking Åmål" på norska om jag tolkar recensionen ...

Ligg med mig (2011) | MovieZine

Ligg Med Mig. Hos Plejmo streamar du filmer i grym kvalité utan bindningstid eller prenumerationer.

Alla avsnitt - Ligga med P3 | Sveriges Radio

Hon gjorde succé med "Tjock!" (2003) och skrev sedan uppföljaren "När jag fyller 30 ska jag vara smal"
(2006). Nu är Jenny Dahlberg tillbaka ...



3

LIGG MED MIG!

https://www.bo-fi.club/?p=LIGG%20MED%20MIG!&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LIGG%20MED%20MIG!&ln=se
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